
  
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 
засідання виконавчого комітету 

 
 
 

від 10.03.2017 року № 6 

м. Івано-Франківськ 
__________________________________________________________________ 

 
10.03.17р. 

 

Розпочато засідання о  09  год.  17 хв. 

Закінчено засідання о  10  год.   07  хв. 

  
Брали участь в засіданні члени виконавчого комітету: 

 
 
Р. Марцінків   - міський  голова  
 
О. Савчук   - секретар міської ради 
 
М. Вітенко   - перший заступник міського голови 
 
О. Кайда   - заступник міського голови  
   
О. Левицький  - заступник міського голови  
 
І. Шевчук   - керуючий справами виконавчого комітету міської  

  ради   
 

Д. Демків   - головний інженер ПП “Гірбуд” 
 
В. Дротянко  - начальник відділу патронатної служби міської ради 
 
Я. Зуб’як   - громадський діяч 
 
О. Петечел - доцент кафедри кримінального права Прикарпатсь- 

кого національного університету ім. В.Стефаника 
 

С. Романюк   - заступник директора Будівельного підприємства
         “ЕСПО” 
 
М. Сеньків   - приватний підприємець 
 
Я. Яцишин    - директор ТзОВ “Будінвест” 
 
 

Відсутні: 
Б. Білик    
В. Войтик   
І. Криховецький   
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Присутні  на засіданні: 
 
 
В. Білик    - директор КП “Дирекція замовника” 
 
Н. Карабин   - керівник Секретаріату Івано-Франківської міської  
        ради 
 
О. Качанко   - заступник директора КП “Муніципальна  

  інвестиційна управляюча компанія” 
 
Н. Кромкач   - начальник управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
  міської ради 
 

О. Кошик   - заступник директора Департаменту 
  містобудування, архітектури та культурної  
  спадщини міської ради 

 
А. Лис   - заступник керуючого справами-начальник  

  управління організаційно-інформаційної роботи та  
  контролю міської ради 

 
Д. Нижник    - директор Департаменту містобудування,  
      архітектури та культурної спадщини міської ради 
 
Л. Попович   - начальник відділу управління економічного та  

  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
        міської ради 
 
О. Ревуцька   - начальник загального відділу міської ради 
 
В. Синишин   - директор КП “Івано-Франківськміськсвітло” 
 
І. Смаль    - директор Департаменту освіти та науки міської 
      ради 
 
М. Смушак   - директор Департаменту житлової, комунальної  

  політики та благоустрою міської ради 
 
З. Сливка    - начальник служби у справах дітей виконавчого 
      комітету міської ради 
 
Л. Слободян   - начальник ДПІ в м. Івано-Франківську 
 
В. Сусаніна   - начальник фінансового управління виконавчого 
      комітету міської ради 
 
А. Устінський   - заступник директора Департаменту правової  

  політики міської ради 
 
Н. Храбатин  - начальник відділу реєстрації та розподілу житла 

управління житлової політики Департаменту        
житлової, комунальної політики та благоустрою  

  міської ради 
 
А. Хруник    - в.о.директора КП “Міська ритуальна служба” 
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О. Фролов   - заступник начальника державної податкової  
      інспекції у м. Івано-Франківську 
 
Г. Шайбан   - завідувач сектора з протокольної роботи загального  
        відділу міської ради 
 
Т. Штогрин-Коржан  - начальник відділу координації закупівель та  

  цінового моніторингу управління економічного та  
  інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
  міської ради 

 
Представники ЗМІ, громадськості міста. 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
 
 
1. Включити: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 19.05.15 № 1731-54 “Про Програму 
поліпшення сервісу обслуговування платників 
податків та збільшення надходжень до місцевого 
бюджету на 2015-2018 роки” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про застосування “Положення про здійснення 
допорогових закупівель” затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради від 15.12.2016 № 851 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про передачу зовнішніх мереж 
 

Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 25.12.2015р. №64-2” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про створення управління охорони 
здоров’я Івано-Франківської міської ради” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 

Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 
рішення “Про затвердження нової редакції Статуту 
Івано-Франківської центральної міської клінічної 
лікарні” 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 
 
2. Виключити: Про погодження на розміщення та облаштування 

літніх торгових майданчиків на території м. Івано-
Франківська 

 
Результати голосування по даному питанню : 

    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
3. Затвердити порядок денний в цілому: 
     

за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає. 
 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку міста Івано-Франківська за 
2016 рік” 

 
Доповідала: Н. Кромкач - начальник управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету 
міської ради 

Виступили: Р. Марцінків, О. Левицький 
Вирішили:   рішення № 149 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
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2. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету 
     
Доповідала: Н. Кромкач 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 150 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Про звіт комунального підприємства “Дирекція 

замовника” за 2016 рік та затвердження плану 
розвитку на 2017 рік 

 
Доповідав: В. Білик - директор КП “Дирекція замовника” 
Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко, О. Савчук 
Вирішили:   рішення № 151 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
    не голосували  - немає 
 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про підвищення посадових окладів 
педагогічних працівників шкіл естетичного 
виховання дітей м. Івано-Франківська” 

 
Доповідала: В. Сусаніна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради 
Виступили: Р. Марцінків, О. Кайда, О. Левицький  
Вирішили:   рішення № 152 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
5. СЛУХАЛИ: Про погодження договорів про пайову                

участь замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста 

 
Доповідала: В. Сусаніна  
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 153 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення сесії міської 
ради від 19.05.15 № 1731-54 “Про Програму 
поліпшення сервісу обслуговування платників 
податків та збільшення надходжень до місцевого 
бюджету на 2015-2018 роки” 

 
Доповідав: Л. Слободян - начальник державної податкової 

інспекції у м. Івано-Франківську 
Виступили: Р. Марцінків, М. Вітенко, О. Савчук, О. Петечел 
Вирішили:   рішення № 154 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: Про застосування “Положення про здійснення 

допорогових закупівель” затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської 
ради від 15.12.2016 № 851 

 
Доповідав:   А. Устінський - заступник директора Департаменту
    правової політики міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 155 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
8.  СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження статуту комунального 
дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 32 
“Солов’ятко” Івано-Франківської міської ради Івано-
Франківської області” 

 
Доповідав: І. Смаль - директор Департаменту освіти та науки 

міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 156 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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9. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження ліквідаційного балансу 
управління освіти і науки виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради” 

 
Доповідав: І. Смаль 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 157 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо 

належного дітям майна, в тому числі житла, право 
власності на яке або право користування яким вони 
мають 

 
Доповідала: З. Сливка – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 158 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
11. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про надання дозволу на списання                
з балансу КП “Міська ритуальна служба” 
мікроавтобуса-D PEUGEOT J9 KARSAN” 

 
Доповідав:   А. Хруник - в.о.директора КП “Міська ритуальна
    служба” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 159 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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12. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради проекту рішення “Про надання дозволу 
на списання з балансу КП “Івано-
Франківськміськсвітло” основних засобів” 

 
Доповідав: В. Синишин - директор КП “Івано-Франківськ-

міськсвітло” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 160 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
13. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до статуту 
комунального підприємства “Муніципальна 
інвестиційна управляюча компанія” 

 
Доповідав: О. Качанко - заступник директора КП “Муніципаль-

на інвестиційна управляюча компанія” 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 161 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
14. СЛУХАЛИ: Про розміщення стаціонарних атракціонів 
 
Доповідала: Т. Штогрин-Коржан – начальник відділу координації 
 закупівель та цінового моніторингу управління 

економічного та інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 162 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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15. СЛУХАЛИ: Про оскарження постанов адміністративної комісії 
 
Доповідав: І. Шевчук – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 
Виступили: В. Гордійчук, О. Кайда, О. Левицька, А. Мельник,   

О. Петечел, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 163 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 12 
    проти   - немає 
    утримались  - 1 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
16. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської 

міської ради “Про залучення кредиту НЕФКО для 
фінансування інвестиційного проекту “Підвищення 
енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста 
Івано-Франківська” (2-й) етап” 

 
Доповідав: М. Смушак - директор Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою міської ради 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 164 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
 
 
17. СЛУХАЛИ: Про житлові питання 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 165 додається 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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18. СЛУХАЛИ: Про постановку на облік громадян, які бажають 

отримати земельну ділянку для будівництва, 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 166 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
19. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж 
 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 167 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
20. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про внесення змін до рішення міської ради 
від 25.12.2015р. №64-2” 

 
Доповідав: М. Смушак 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 168 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
21. СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштових адрес 
 
Доповідав: О. Кошик - заступник директора Департаменту 

містобудування, архітектури та культурної 
спадщини міської ради 

Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 169 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
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22. СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно встановленої огорожі 
 
Доповідав: О. Кошик 
Виступив: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 170 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
23. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про створення управління охорони 
здоров’я Івано-Франківської міської ради” 

 
Доповідав: О. Левицький - заступник міського голови 
Виступили: О. Петечел, О. Савчук, І. Шевчук, Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 171 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає 
 
 
 
 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту 

рішення “Про затвердження нової редакції Статуту 
Івано-Франківської центральної міської клінічної 
лікарні” 

 
Доповідав: О. Левицький 
Виступили: Р. Марцінків 
Вирішили:   рішення № 172 додається. 
    Результати голосування по даному питанню : 
    за   - 13 
    проти   - немає 
    утримались  - немає 
 не голосували  - немає. 
 
 
 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук  


